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                                                       ANIMAIS 
 
    
Relativamente à comercialização de animais, haverá que ter presentes os 
seguintes diplomas legais: 
 
 

 Lei 92/95, de 12 de Setembro ( Protecção aos Animais ) 
 
 Decreto – Lei 313/03, de 17 de Dezembro e Portaria 421/04 de 24 de 

Abril ( Sistema de Identificação e Registo de Caninos e Felinos ) 
 

 Decreto – Lei 314/03, de 17 de Dezembro ( Regras relativas à posse e 
comercialização de animais susceptíveis à raiva ) 
 

 Lei 46/2013, de 04 de Abril e Portaria 317/2015 de 30 de Setembro ( 
Criação e Detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos 
como animais de companhia ) 

 
 Decreto – Lei 260/2012, de 12 de Dezembro ( Aplicação da Convenção 

Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia ) 
 

 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1848&tabela
=leis 
 
Neste diploma, figuram as condições específicas para a manutenção e 
venda de pequenos roedores, coelhos, cães, gatos, aves, répteis, 
anfíbios e peixes 
 

 Lei n.º 95/2017, de 23 de Agosto - Regula a compra e venda de animais 
de companhia, em estabelecimento comercial e através da Internet 

 https://dre.pt/application/file/a/108039216 
 
Portaria n.º 67/2018 de 07-03 - Estabelece as regras a que obedece a 
compra e a venda de animais de companhia, bem como as normas 
exigidas para a actividade de criação comercial dos mesmos, com vista 
à obtenção de um número de registo 

 https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114825663/details/maximized 
 

 Relativamente à comercialização de espécies animais exóticas, 
haverá ainda que atender ao disposto na legislação CITES e ao diploma 
específico sobre a detenção e introdução de Espécies Não Indígenas, o 
Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro 
 
 http://www.icnf.pt/portal/cites/enq-leg 
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Nos termos da Lei n.º 95/2017, de 23 de Agosto, que entrou em vigor no dia 
imediato, e que regula a compra e venda de animais de companhia em 
estabelecimentos comerciais e através da Internet, passaram a existir novos 
requisitos para a validade do anúncio de venda de animais de companhia, 
sendo eles: 
 

I. Idade dos animais; 
II. Tratando-se de cão ou gato, deve estar explicito se este é animal de 

raça pura ou indeterminada. Apenas podem ser designados no anúncio, 
como sendo de raça pura, os animais registados no Livro de Origens 
Português (LOP), devendo ser referido o número de registo; 

III. Número de identificação electrónico da cria e da fêmea reprodutora 
(mãe); 

IV. Número de animais da ninhada; 
V. Número de inscrição de criador. 

 
E também requisitos para a validade da transmissão de propriedade de animal 
de companhia, seja gratuita ou onerosa: Qualquer transmissão onerosa de 
propriedade de animal de companhia deve ser acompanhada, no momento da 
transmissão, dos seguintes documentos entregues ao adquirente: 
 

I. Declaração de cedência ou contrato de compra e venda do animal e 
respectiva factura, ou documento comprovativo da doação; 

II. Comprovativo de identificação electrónica do animal, desde que se trate 
de cão ou gato; 

III. Declaração médico-veterinária, com prazo de pelo menos 15 dias, que 
ateste que o animal se encontra de boa saúde e apto a ser vendido; 

IV. Informação de vacinas e historial clínico do animal.  
 
Ainda sobre o local de Venda: 
 
Os animais de companhia podem ser publicitados na Internet mas a compra e 
venda dos mesmos apenas é admitida no local de criação ou em 
estabelecimentos devidamente licenciados para o efeito, sendo expressamente 
proibida a venda de animais por transportadora. 
 
No anúncio de venda de cães de raça potencialmente perigosa deve 
obrigatoriamente constar a expressão «cão de raça potencialmente perigosa». 
 
Os estabelecimentos devidamente licenciados para o efeito estão impedidos de 
expor os animais em montras ou vitrines. 
 
O diploma proíbe ainda a publicitação e venda `online´ de animais selvagens. 
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